
 

 

 579088-2614מספר פנימי: 

 /א'649-נספח מס' כ
 (3056/20)פ/

 

 

 2016–הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 

 

 

 ו' בתמוז התשע"ונדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  זוהצעת חוק 

 .וועדת החינוך, התרבות והספורט(, והועברה ל2016ביולי  12)

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  ללא –הצעת החוק מוגשת 

 (.2016ביולי  20) י"ד בתמוז התשע"והשלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. לא הוגשולהצעת החוק 

 

 

יעקב מרגי, יפעת שאשא ביטון, נורית קורן, : חברי הכנסת יוזמים

יזה לביא, סתיו מירב בן ארי, קארין אלהרר, עאידה תומא סלימאן, על

שפיר, נחמן שי, איציק שמולי, עבדאללה אבו מערוף, עבד אל חכים 

חאג' יחיא, דב חנין, דוד ביטן, אלי אלאלוף, מנואל טרכטנברג, אורי 

 מקלב, יגאל גואטה
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 2016–חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים )תיקוני חקיקה(, התשע"ו

 

תיקון חוק לימוד 

 חובה

  –( 1)ד6, בסעיף 19491–בחוק לימוד חובה, התש"ט .1

(", ובה, במקום הסיפה החל במילים 1האמור בו יסומן כפסקה ") (1)  

"התשלומים שייגבו" יבוא "רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח 

 , 2ב לפקודת העיריות198כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 

 ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף.";

 ( יבוא:1אחרי פסקה ) (2)  

במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן )ד(, יקבע השר, לפני פרסום  (2")   

(, את התשלום שייגבה מהמבוטחים ויכלול 1המכרז כאמור בפסקה )

יהיה רשאי שמבטח  יםמרבי דמי עמילותדמי ביטוח אחידים וכן שיעור 

"מבטח" ביטוח בעד תיווך לעניין הביטוח; בסעיף זה, הסוכני לשלם ל

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  םהגדרתכ – "סוכן ביטוח"ו

 41כהגדרתם בסעיף  –, ו"דמי עמילות" 19813–)ביטוח(, התשמ"א

 ."לחוק האמור

תיקון פקודת 

 העיריות

 א יבוא:198, אחרי סעיף 4בפקודת העיריות .2

"ביטוח תאונות   

 אישיות לתלמידים

  –בסעיף זה  )א( ב.198

כמשמעותו  –לתלמידים" "ביטוח תאונות אישיות       

 ( לחוק לימוד חובה;1)ד6בסעיף 

                                                                    
 .116; התשע"ג, עמ' 287"ח התש"ט, עמ' ס 1
 . 197, עמ' 8דינת ישראל, נוסח חדש מ דיני 2
 .208"ח התשמ"א, עמ' ס 3
 .580; ס"ח התשע"ו, עמ' 197, עמ' 8מדינת ישראל, נוסח חדש  דיני 4
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חברה שבעלי המניות שלה הן  –"חברה משותפת"       

 רוב הרשויות המקומיות;

–חוק לימוד חובה, התש"ט –"חוק לימוד חובה"       

19495 ; 

בחוק הפיקוח על  וכהגדרת –"סוכן ביטוח"       

–שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

1981. 

, עירייה שהיא 197על אף האמור בסעיף  )ב(      

רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, 

תתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 

עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך חברה 

 משותפת, לפי הסדר שהתקיימו בו הוראות אלה:

דמי הביטוח במכרז יהיו כפי שקבע  (1)       

( לחוק לימוד 1)ד6שר החינוך לפי סעיף 

 חובה;

 יםהמרבי דמי העמילותשיעור  (2)       

סוכני ביטוח מבטח יהיה רשאי לשלם לש

( 1)ד6כפי שקבע שר החינוך לפי סעיף  היהי

 לחוק לימוד חובה;

תקופת הביטוח לא תעלה על שנה,  (3)       

שתי תקופות לועורך המכרז רשאי לחדשה 

נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, בהתאם 

ההתקשרות לתנאי המכרז, כך שתקופת 

 הכוללת לא תעלה על שלוש שנים;

                                                                    
 .287"ח התש"ט, עמ' ס 5
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החברה המשותפת תפעל באמונה  (4)       

ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, ותהיה 

רשאית לקבל מהזוכה במכרז מידע 

שברשותו הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח 

אינו ש, ובלבד לפי חוזה הביטוחשהוגשו 

אחרים פרטים מבוטחים או שמות כולל 

 ;שיש בהם כדי לזהותם

בת -או חברה ,החברה המשותפת (5)       

לא יישאו  ,שלה שהיא סוכן ביטוח

 בין ביטוחחוזה  לקיוםהנוגע  בכלבאחריות 

, לגבי זה סעיף לפי במכרז זוכהו עירייה

 מרכזות או מנהלות אינןהן שהתקשרות 

 המכרז עריכת מהליךת נובע ואינה אותה

 ."עצמו

תיקון פקודת 

המועצות 

 המקומיות

 ב,".198א," יבוא "198א)א(, אחרי "34, בסעיף 6בפקודת המועצות המקומיות .3

 
*************************************************************************************** 

                                                                    
 .580; ס"ח התשע"ו, עמ' 256, עמ' 9מדינת ישראל, נוסח חדש  דיני 6


